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ΨΗΦΙΣΜΑ
Το Τμήμα Δυτικής Κρήτης του ΤΕΕ, μετά και από συζήτηση στην ¨Α¨ στις
2-10-2006 εκφράζει την πλήρη διαφωνία και την έντονη ανησυχία του
για το προσχέδιο Προεδρικού Διατάγματος που αφορά τα επαγγελματικά
δικαιώματα των αποφοίτων ΤΕΙ του κατασκευαστικού τομέα, που
πρόσφατα έδωσε πρόσφατα στη δημοσιότητα το υπουργείο Παιδείας.
Πέραν των άλλων πρόκειται για νομικό ατόπημα, που έρχεται σε πλήρη
αντίθεση ακόμη και με τον Ν.2916/2001 με τον οποίο – εν μια νυχτί – τα
ΤΕΙ αναγορεύτηκαν σε Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, δίχως τις
αναγκαίες προϋποθέσεις, αλλά και χωρίς την έστω εκ των υστέρων
ουσιαστική αναβάθμισή τους (περιεχόμενο σπουδών,

οικονομική και

υλικοτεχνική στήριξη).
Επιπλέον έρχεται σε αντίθεση και με τις Κοινοτικές Οδηγίες, καθώς, για
παράδειγμα απονέμει στους Δομοστατικούς ακόμη και επαγγελματικά
δικαιώματα των Αρχιτεκτόνων, όταν η Ε.Ε. έχει εκδώσει Οδηγία για τις
προϋποθέσεις που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη και τα επαγγελματικά
δικαιώματα όσων αναγνωρίζονται Αρχιτέκτονες.
Μια προσεκτική μελέτη του φανερώνει ότι ουσιαστικά στους αποφοίτους
των ΤΕΙ δίνονται περισσότερα δικαιώματα απ’ αυτά που έχουν οι
διπλωματούχοι μηχανικοί, αφού οι απόφοιτοι των ΤΕΙ, με ένα επιπλέον
έτος μεταπτυχιακών σπουδών, θα μπορούν να κατέχουν τίτλο master,
ενώ αντιθέτως οι διπλωματούχοι του Πολυτεχνείου, με πέντε έτη
σπουδών, παρότι με ίδια επαγγελματικά δικαιώματα, δεν θα διαθέτουν
master. Αξίζει εδώ να σημειώσουμε ότι για τους απόφοιτους του
Πολυτεχνείου Κρήτης, που λειτουργεί από το 1986 στην περιοχή μας,
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ακόμη δεν έχουν κατοχυρωθεί τα επαγγελματικά τους δικαιώματα, παρά
τις όποιες προσπάθειες έχουν καταβληθεί και από τη μεριά μας. Επίσης
ορατός είναι ένας απώτερος στόχος να μειωθούν τα έτη σπουδών στις
Πολυτεχνικές Σχολές από πέντε σε τέσσερα, πράγμα που μας βρίσκει
αντίθετους.
Οφείλουμε να τονίσουμε την διαφωνία και την ανησυχία μας με το κλίμα
αντιπαλότητας που τείνει να παρουσιάζεται μεταξύ μηχανικών και
αποφοίτων ΤΕΙ. Τα προβλήματα της απασχόλησης μας ενώνουν και θα
είμαστε αρωγοί σε οποιαδήποτε προσπάθεια αναβάθμισης των σπουδών
και υποδομών τους. Η αναβάθμισή τους θα πρέπει να είναι ουσιαστική
μιας και είναι διαπιστωμένο ότι το κόστος σπουδών ανά σπουδαστή
περιορίζεται στο 1/10 των ΑΕΙ, οι σπουδές γίνονται χωρίς τα κατάλληλα
εργαστήρια κλπ. Απαιτείται λοιπόν η ενίσχυσή τους και αναδύεται εύλογο
το ερώτημα «Πώς είναι δυνατόν υπ’ αυτές τις συνθήκες, με διαφορετικό
επίπεδο και μικρότερη διάρκεια σπουδών, να αναγνωρίζονται τα ίδια
επαγγελματικά δικαιώματα στους αποφοίτους των ΤΕΙ με τα αντίστοιχα
των ΑΕΙ;»

Ούτως ή άλλως ο καθένας μας έχει τον ρόλο του στην

παραγωγή και επιτέλους θα πρέπει να γίνει κατανοητό ότι τα έργα είναι
αποτέλεσμα της συνεργασίας διεπιστημονικών και διατεχνικών ομάδων.
Θέλουμε να πιστεύουμε ότι το συγκεκριμένο προσχέδιο Π.Δ. δεν θα
συνυπογράψουν οι υπουργοί Ανάπτυξης και ΠΕΧΩΔΕ όταν τους σταλεί
από το υπουργείο Παιδείας, αφού το περιεχόμενο του δεν συμβάλλει
στην αναπτυξιακή διαδικασία
Τέλος στην περίπτωση που το υπουργείο Παιδείας εμμείνει στην
προώθηση του προσχεδίου Π.Δ. θα υπάρξει καθολική αντίδραση και με
κάθε μέσο, του τεχνικού κόσμου της Δυτικής Κρήτης, αλλά και
ολόκληρης της χώρας.

Για το τη Δ.Ε. του ΤΕΕ / Τμήμα Δυτικής Κρήτης
Ο Πρόεδρος
Αντώνης Πιταριδάκης
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